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SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h57min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes 

vereadores: FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), LINO BISPO (PL), JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB), ESDRAS ANDRADE (SD), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA 

(PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), RENATA PAIVA (PSD), MARCÃO DA ACADEMIA 

(PTB), JOSÉ DIMAS (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), WALTER 

HAYASHI (PSC) e JULIANA FRAGA (PT).  

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 17h59min, VALDIR ALVARENGA (SD) 

– 18h04min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h05min, DULCE RITA (PSDB) – 

18h07min, ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS) – 18h08min e WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 18h08min.  

 

 

Às 17h57min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo 

poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM 

DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta 

sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 
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sessão. Gostaria de pedir um minuto de silêncio a pedido de todos vereadores pelo 

passamento... do falecimento de ontem do ex-vereador Edison Cyborg Castro (pai do 

nosso amigo vereador Cyborg), que nos deixou ontem. Sinto muito pela sua perda. 

Edison Cyborg foi vereador de São José dos Campos por dois mandatos, de 1989 e 

1996, durante a 10ª e a 11ª Legislatura. Contribuiu muito com a nossa cidade. Uma 

grande perda para a família e para nós agentes públicos e também para nossa cidade. 

Meu sentimento aí a todos familiares. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público 

presente, também servidores desta Casa e também... ok! Senhor presidente, eu 

solicito primeiramente a supressão da leitura de todos processos da pauta de hoje por 

serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento, por uma 

sessão, dos processos que eu passarei a elencá-los: Processo 10419/2017 – Projeto 

de Lei 334 de 2017; de autoria do vereador Cyborg, o Processo 11305/2018 – PL 432 

de 2018; Processo 1863/2019 – Projeto de Lei 60 de 2019; Processo 8439/2019 – 

Projeto de Lei 271 de 2019; também, de autoria da vereadora Amélia Naomi, o 

Processo 9494/2019 – Projeto de Lei 288/2019; e Processo 9495 – Projeto de Lei 289 

de 2019; por uma sessão, Processo 10421 – Projeto de Lei 312 de 2019; e, por último, 

o Processo 10422/2019 – Projeto de Lei 313 de 2019. Senhor presidente, ainda, 

solicito a inclusão para leitura dos seguintes processos, de autoria do Poder Executivo: 

Processo 12048/2019 – Projeto de Lei 365 de 2019 e ainda Processo 12049/2019 – 

Projeto de Lei 336 de 2019... Retificando, Processo 12049/2019 – PL 366 de 2019. 

Ainda, senhor presidente, solicito a inclusão para votação da tramitação e leitura do 

substitutivo e da emenda protocolados fora do prazo: Substitutivo n° 1, de autoria do 

vereador Dilermando Dié de Alvarenga, ao Processo 9658/2019 – Projeto de Lei 

297/2019; a Emenda nº 2, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Processo 

nº 11015/2019 – Projeto de Lei 330 de 2019; e, por último, a Emenda n° 2, de autoria 

da vereadora Dulce Rita, ao Processo n° 10725 de 2019 – PL 322 de 2019. Obrigado, 

senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 
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unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das 

matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por 

uma sessão, do Projeto de Lei nº 334/2017 constante do Processo n° 10419/2017, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, 

exames e cirurgias na rede pública do Município de São José dos Campos e dá outras 

providências; do Projeto de Lei n° 432/2018 constante do Processo n° 11305/2018, de 

autoria do vereador Cyborg, que dispõe sobre a proibição de venda de animais 

domésticos em locais públicos, inclusive em veículos, exceto as autorizadas pela 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos; do Projeto de Lei n° 60/2019 constante 

do Processo n° 1863/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que 

proíbe a exposição e venda de animais por estabelecimentos denominados de Pet 

Shoppings e afins; do Projeto de Lei n° 271/2019 constante do Processo n° 8439/2019, 

de autoria do vereador Cyborg, que dispõe sobre o processo de caracterização, 

aprovação, fomento e licenciamento de brewpubs no âmbito do Município de São José 

dos Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei n° 288/2019 constante do 

Processo n° 9494/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que denomina a Rua 

Treze, do Loteamento Pinheirinho dos Palmares II, de rua Ismael Alves dos Santos; do 

Projeto de Lei n° 289/2019 constante do Processo n° 9495/2019, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que denomina a Rua Dezesseis, do Loteamento Pinheirinho 

dos Palmares II, de rua Minelvino Moreira Santos; do Projeto de Lei n° 312/2019 

constante do Processo nº 10421/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva, que fica 

o Poder Executivo autorizado a disponibilizar aulas de defesa pessoal nas Escolas 

Públicas de Ensino Fundamental no Município de São José dos Campos e dá outras 

providências; e do Projeto de Lei n° 313/2019 constante do Processo n° 10422/2019, 

de autoria da vereadora Renata Paiva, que autoriza o Poder Executivo a regulamentar 

a prestação de serviços em “trucks” ou similares em áreas públicas e privadas do 

Município; o pedido de inclusão para leitura dos Projetos de Lei, de autoria do Poder 

Executivo, de n°s 365/2019 constante do Processo n° 12048/2019, de autoria do 

Poder Executivo, que revoga a Lei n. 9.182, de 23 de outubro de 2014, que autoriza a 

Prefeitura Municipal a renovar a permissão de uso da Capela localizada no interior do 

Parque Vicentina Aranha à Mitra Diocesana de São José dos Campos, e dá outras 
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providências; e 366/2019 constante do Processo n° 12049/2019, que revoga a Lei n. 

9.372, de 30 de maio de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a criar o programa 

de instalação de Parklets no município; e, ainda, o pedido de inclusão para votação da 

tramitação e leitura do substitutivo e das emendas protocolados fora do prazo: 

Substitutivo n° 1, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, ao Projeto de 

Lei n° 297/2019 constante do Processo nº 9658/2019, de autoria do vereador 

Dilermando Dié de Alvarenga, que autoriza o Município a firmar parcerias com 

Organizações da Sociedade Civil, para implantação e desenvolvimento de Centros 

Comunitários de Convivência e Respeito aos Idosos – CECORI e dá outras 

providências; Emenda n° 2, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Projeto 

de Lei n° 330/2019 constante do Processo n° 11015/2019, de autoria do vereador 

Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura Municipal a criar o Programa sobre o 

incentivo ao cultivo das plantas Critronela e Crotalária, como método natural de 

combate à dengue, à febre chikungunya e ao zika vírus e dá outras providências; e 

Emenda n° 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 322/2019 

constante do Processo n° 10725/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que altera 

a Lei nº 8.875, de 16 de janeiro de 2013, que denomina a Marginal B da Distrito de 

Eugênio de Melo, de avenida Doutor Altino Bondesan. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Solicito ao vereador 

Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para ciência dos 

senhores vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura 

do Item I da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões 

Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem 

como procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 12048/2019 – 

Projeto de Lei nº 365/2019, de autoria do Poder Executivo, revoga a Lei nº 9.182, de 

23 de outubro de 2014, que autoriza a Prefeitura Municipal a renovar a permissão de 

uso da Capela localizada no interior do Parque Vicentina Aranha à Mitra Diocesana de 

São José dos Campos, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e 

Planejamento Urbano – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 24/10/2019. 

Processo nº 12049/2019 – Projeto de Lei nº 366/2019, de autoria do Poder Executivo, 

revoga a Lei nº 9.372, de 30 de maio de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a 

criar o programa de instalação de Parklets no município. Comissões: Justiça, 

Economia e Planejamento Urbano – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 
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24/10/2019.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, são 

esses os processos da leitura... Tem mais um? Mais um...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 

vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhor presidente, 

senhores vereadores, funcionários da Casa, vocês que nos acompanham através da 

internet e TV Câmara. Eu queria pedir inicialmente, senhor presidente, a inversão de 

pauta para que seja votado primeiramente o Substitutivo n° 1, de autoria do vereador 

Dilermando Dié de Alvarenga, ao Processo n° 9658/2019 – Projeto de Lei n° 297/2019, 

autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga; a Emenda nº 2, de autoria do 

vereador Marcão da Academia, ao Processo nº 11015/2019 – Projeto de Lei n° 

330/2019; e a Emenda n° 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo n° 

10725/2019 – Projeto de Lei n° 322 de 2019. Então, essa inversão de pauta, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação... Em 

votação o pedido da tramitação... Em votação o pedido verbal da tramitação, do 

vereador Professor Calasans Camargo. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Professor Calasans Camargo, o 

Plenário, consultado, aprovou por unanimidade o pedido de inversão de pauta para 

que seja votado, primeiramente, a tramitação do Substitutivo n° 1, de autoria do 

vereador Dilermando Dié de Alvarenga, ao Projeto de Lei n° 297/2019 constante do 

Processo nº 9658/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga; e da 

Emenda nº 2, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Projeto de Lei n° 

330/2019 constante do Processo n° 11015/2019, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, e da Emenda n° 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 

322/2019 constante do Processo n° 10725/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 

vereador Professor Calasans Camargo.” 
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O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Senhor presidente, venho a este 

microfone aqui, acabamos de ler, o secretário Marcos Aurélio (Marcão da Academia), 

ele leu aqui uma lei, um projeto de lei, que veio do Poder Executivo, da Administração 

Pública Municipal, em que institui o Conselho Municipal de Esportes e dá outras 

providências. Nós fizemos... Nós também propusemos o projeto de lei, que é a Política 

Municipal de Esportes, onde está inserido esse Conselho Municipal de Esportes. 

Também o Panathlon Clube de São José dos Campos tem ações importantes nesta 

cidade, posso citar aqui a criação do nosso Museu de Esportes de São José dos 

Campos, foi uma iniciativa, um movimento que o Panathlon fez em São José dos 

Campos. O Panathlon também encaminhou à Prefeitura modelos de conselhos, de 

Conselho Municipal de Esporte, e nós unimos forças para que São José dos Campos 

tivesse essa conquista. Já é um pleito antigo a criação de um Conselho Municipal de 

Esportes. Eu quero agradecer aqui ao corpo técnico da Secretaria Municipal de 

Esportes, em especial o Marco Olivatto, que está ali com o alto rendimento, diretor de 

alto rendimento da Secretaria Municipal de Esportes. Eu tive a oportunidade de 

acompanhar o seu trabalho, analisando as nossas sugestões, o nosso projeto de lei 

que incluía no Plano Municipal de Esportes... na Política Municipal de Esportes este 

Conselho Municipal de Esportes, também analisando a proposta do Panathlon, 

fazendo as análises ali vendo o que cabia para uma lei municipal. Está aqui o projeto 

de lei. Eu vou citar aqui rapidamente, para vocês sentirem a importância desse 

Conselho, algumas das competências: ‘Desenvolver estudos, projetos, debates e 

pesquisas relativas à situação e atuação do esporte no município; Pronunciar-se, emitir 

pareceres, elaborar propostas e prestar informações sobre assuntos que digam 

respeito ao esporte e ao lazer, quando solicitado pelo Poder Público, pela sociedade 

civil ou por iniciativa própria; Formular e aprovar propostas de políticas públicas de 

esporte para o município, visando garantir o fomento e a promoção da prática das 

modalidades esportivas, paradesportivas e de lazer de modo geral; Criar o cadastro 

das entidades governamentais e não governamentais e mantê-lo atualizado a cada 

biênio; Elaborar normas e critérios para inscrição dos programas esportivos das 

entidades governamentais e não governamentais’. E por aí vai, tem uma série de 

incumbências: ‘Defender o patrimônio esportivo do município e incentivar sua difusão e 

proteção; Criar mecanismos que permitam sua comunicação com a sociedade com o 

objetivo de cumprir seu papel de mediador entre a sociedade civil e o Poder Público’. 

Ou seja, vem contribuir com os órgãos da Administração Municipal no planejamento de 
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ações concernentes a projetos de formação educacional e de desenvolvimento do 

esporte e do lazer. Ou seja, o Conselho Municipal de Esportes é uma demanda antiga 

do meio esportivo de São José dos Campos. Como legislador, eu fico muito orgulhoso 

de termos conseguido emplacar mais esta conquista, mais esta política pública de 

sucesso aqui na cidade de São José dos Campos. Parabenizo aqui, agradeço à 

Administração Pública Municipal por sua sensibilidade em estar acatando esse pleito 

tão importante visto que o esporte é uma ferramenta formativa magnífica, é uma 

ferramenta de melhoria da qualidade de vida da população. A pessoa que pratica com 

regularidade atividades físicas ela consegue diminuir os seus medicamentos, melhorar 

a sua qualidade de saúde, o seu bem-estar, né? Você, praticando atividade física, 

você lança na sua corrente sanguínea hormônios do bem-estar, a endorfina, a pessoa 

sempre está de bem com a vida. Então, atividade física é muito importante para saúde, 

os esportes, e esse Conselho Municipal de Esportes vai colaborar muito com a cidade 

de São José dos Campos. Parabéns aos panatletas que lutaram muito por esse 

momento, nós estamos no andamento, abriu o prazo de emendas, foi lido hoje esse 

PL, foi apresentado hoje, lido hoje aqui nesta Casa de Leis, em breve estaremos 

votando este importante projeto de lei, que vai ser um diferencial no esporte de São 

José dos Campos com certeza. Muito obrigado, senhor presidente!” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Votação da tramitação do substitutivo e das emendas protocoladas fora do prazo 

– Rito Ordinário. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão a 

tramitação da Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo 

5643/2019. Não há nenhum vereador inscrito. Em votação a tramitação da emenda. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada 

por unanimidade.” 

Às 18h34min iniciou-se o processo de votação. 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 2, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei nº 191/2019 

constante do Processo nº 5643/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que 

denomina o Instituto Materno Infantil – IMI do bairro Jardim Paineiras I, de Instituto 
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Materno Infantil Professora Márcia Aparecida Martins. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão a 

tramitação da Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo 

10732/2019. Não havendo vereador inscrito, em votação a tramitação da emenda. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada 

por unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 323/2019 

constante do Processo nº 10732/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe 

sobre a denominação da via localizada entre a avenida Dr. Altino Bondesan e a 

Estrada Municipal Joel de Paula, no Distrito de Eugênio de Melo. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a 

tramitação do Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, 

ao Processo nº 9658/2019 – PL 297/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do 

Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, ao Projeto de 

Lei n° 297/2019 constante do Processo nº 9658/2019, de autoria do vereador 

Dilermando Dié de Alvarenga, que autoriza o Município a firmar parcerias com 

Organizações da Sociedade Civil, para implantação e desenvolvimento de Centros 

Comunitários de Convivência e Respeito aos Idosos – CECORI e dá outras 

providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a 

tramitação da Emenda nº 2, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Processo 

nº 11015/2019 – Projeto de Lei 330/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovada por 

unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 2, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Projeto de Lei n° 

330/2019 constante do Processo n° 11015/2019, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que autoriza a Prefeitura Municipal a criar o Programa sobre o incentivo ao 

cultivo das plantas critronela e crotalária, como método natural de combate à dengue, 

à febre chikungunya e ao zika vírus e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a 

tramitação da Emenda nº 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Processo 

10725/2019 – Projeto de Lei 322/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovada por 

unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 322/2019 

constante do Processo n° 10725/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que altera 

a Lei nº 8.875, de 16 de janeiro de 2013, que denomina a Marginal B da Distrito de 

Eugênio de Melo, de avenida Doutor Altino Bondesan. 

Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 284/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

9225/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

oferecimento de acomodação separada para as mães de natimorto e mães com óbito 

fetal, na rede pública de saúde, e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo 9225/2019... Em discussão o Processo 9225/2019. Encaminhamento de 

votação, vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA, E. V.:- “...e demais vereadores, eu pedira que vocês 

votassem a favor desse projeto que acho que é de suma importância porque é para 

separar as mães que estão com... que perderam as suas crianças na maternidade ou 

que estão com o feto... no período de expulsão desse feto. Então nós queríamos... 

Que foi até a pedido de umas mães que passaram por esse doloroso processo de 
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perder uma criança, um recém-nascido dentro do hospital e continuar nas 

acomodações junto com outras mães que estão todas felizes com as crianças no colo. 

Então um momento muito doloroso para elas pelo momento de perder a criança e de 

estar ao lado de outras mães cuidando de suas crianças. Então elas falaram que 

aquilo era um processo muito cruel que elas tinham que passar por estarem juntas 

com essas demais mães e foram me procurar no meu gabinete para que houvesse 

uma separação dessas mães. Então eu queria que... por uma questão de humanidade, 

de bom senso e de maior zelo com essas mães, eu pediria que todos os vereadores 

votassem a favor desse processo, que é um processo que não vai causar custo 

nenhum para o Município, que não vai dar problema nenhum para o hospital nem para 

as outras maternidades, mas que seja olhado com atenção e carinho que essas mães 

necessitam.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores 

vereadores que o processo possui uma emenda, de autoria da vereadora Dulce Rita. 

Em votação a Emenda nº 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 1 aprovada 

por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o 

processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 317/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

10496/2019, de autoria do vereador José Dimas, que altera a Lei nº 4.417, de 7 de 

julho de 1993, que dispõe sobre o Serviço de Transporte Público Urbano Coletivo de 

Passageiros pelo Sistema de Lotação em veículo do tipo Van ou similar. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo 10496/2019. Inscrito para falar no processo, vereador José Dimas.” 
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Ocupa a tribuna o vereador José Dimas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, o vereador JOSÉ DIMAS:- “Obrigado, senhor presidente, colegas 

vereadores! Apenas encaminhamento de votação, esse Processo 10496/2019 cujo PL 

é o 317, de nossa autoria, trata-se do Serviço de Transporte Público Urbano Coletivo 

de Passageiros do Sistema de Lotação em veículo do tipo Van ou similar – o 

transporte alternativo. Quero agradecer a presença dos permissionários aqui, há tanto 

tempo, mais de vinte e cinco anos, né? Estão aqui o senhor Canoas, Ivanildo, o JP e 

também o presidente da cooperativa – Waldemir, o Du, que é o secretário, o Marco 

Paraibuna – da associação, e também permissionário Jair com sua família. Então esta 

é uma noite importante, uma sessão importante, que eu peço a votação dos 

vereadores, que é mais uma garantia, mais uma conquista da categoria, esta categoria 

que já há tempo serve à nossa comunidade cuja história foi feita de muita luta, muitos 

desafios e muita gente já trabalhou, nós estamos continuando um trabalho que muita 

gente já fez lá atrás, não devemos desconsiderar os trabalhos já realizados ao longo 

dessa história de vinte e poucos anos. Eu queria mencionar que a aprovação desta lei 

ela autoriza, então, aos permissionários, ao transporte alternativo, sob a direção da 

cooperativa, a implantação da bilhetagem eletrônica e digital. Importantíssimo isso, 

caros vereadores, porque até agora o sistema do alternativo ficou fora daquele sistema 

já na primeira licitação, né, depois de muito tempo de monopólio aí das empresas de 

transporte, eles não entraram nesse sistema de bilhetagem eletrônica e isso faz uma 

diferença muito grande: sofrendo, muitos já estão entregando até o seu alvará porque 

não há ainda um equilíbrio financeiro. Nós queremos também dizer que já é a terceira 

lei que nós colocamos aqui e os vereadores... aprovamos: a primeira lei que autoriza e 

dilata o tempo de uso, de vida dos carros, da vans; a segunda lei também permitia, 

então, como acontece nos ônibus, a publicidade, a propaganda, na parte traseira das 

vans e também indoor. Já está acontecendo a primeira parte e a segunda nós 

esperamos em breve colocar. Então, o transporte alternativo na nossa cidade, através 

da sua história, tem conquistado: 80% dos usuários são do público feminino. A 

garantia e também a confiança que gera entre os usuários e os permissionários é 

coisa fabulosa e importante, até o ponto de passageiros ficar aguardando para a 

passagem da van. Nós queremos agradecer realmente porque vocês têm conquistado, 

né? E agora com o sistema digital em breve os passageiros poderão monitorar a 

aproximação dos carros, das vans, no seu ponto de ônibus. Quem sabe um dia até 

atender por demanda. Então, quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos 

e dizer que é um ganho para categoria hoje os vereadores votarem esta lei que 
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permite, então, a bilhetagem eletrônica e a digital. Então, parabéns à conquista de 

vocês. Quero agradecer a presença aí do pessoal da associação, do sindicato e da 

cooperativa. Todos estão agora numa cooperativa para facilitar inclusive, presidente, a 

próxima licitação. Quero agradecer aos permissionários que têm participado das 

oficinas nesse processo da nova licitação do transporte público coletivo, que agora 

está na fase de ouvir as categorias e em breve teremos a audiência pública – duas 

talvez, uma ainda este ano – preparando para a nova licitação. E aqui vai um apelo de 

todos nós: que o transporte alternativo seja incluído inclusive na bilhetagem eletrônica 

que faça parte então e possa conquistar e ter garantido o benefício do vale-transporte, 

que isso aqui é uma luta já... há tempo que a categoria pede. Então peço aos senhores 

vereadores que votem pela aprovação desta lei que será uma conquista, um benefício, 

não só para os transportes alternativos, os permissionários, mas principalmente dos 

usuários e da população, que tem aprovado esse tipo de serviço. Obrigado, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores 

vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulto aos 

senhores vereadores se abrem mão do prazo de emenda.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores 

vereadores que é assegurado a cada membro das Comissões Permanentes o seu 

prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das 

comissões designadas neste processo se dispensam o seu prazo de manifestação, 

tendo em vista que os demais membros já apresentaram os seus pareceres.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de 

votação. Em votação o processo. Informo aos senhores vereadores que o processo 

possui uma emenda... ôh, possui um substitutivo, um substitutivo. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade. Substitutivo aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Substitutivo. Aprovado por unanimidade 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores 

vereadores, público aqui presente. De maneira especial, cumprimentar a todos os 

permissionários do sistema alternativo. Cumprimentar e parabenizar o vereador José 

Dimas pela iniciativa do projeto. Dizer que é com muita alegria e com muito orgulho 

que a gente vê esse processo avançando graças à luta de todos os trabalhadores do 

sistema alternativo. Até bem colocado pelo José Dimas, nós temos uma situação que 

vem desde a concessão de 2008, que não incluiu o alternativo dentro do atual sistema 

de bilhetagem. O alternativo, com toda a luta que está fazendo, está criando um 

modelo próprio de sistema de bilhetagem para eles poderem trabalhar e quem sabe, e 

é uma luta que a gente já tem o compromisso aqui, de quando for ter a discussão do 

processo de licitação do novo sistema de transporte coletivo, criar um sistema único 

que possa unificar todos – unificar o sistema de ônibus com o sistema do alternativo e 

com todos os outros modelos de transporte – para corrigir uma situação que vem lá de 

trás, que vem lá de 2008. Então é um avanço e com certeza teve o nosso voto 

favorável e de todos os vereadores por ser uma maneira de garantir não só a 

sobrevivência do alternativo como também uma possibilidade de a gente ter uma 

opção a mais para população, se ela não quiser utilizar o modelo do cartão de ônibus, 

tem a possibilidade de utilizar o modelo do cartão do sistema alternativo, que é uma 

legislação que vem desde 93 que já veio várias vezes, nós já tivemos a alegria de 

fazer aqui vários projetos modificando essa lei com algumas melhorias para o sistema 

e agora essa nova mudança é uma mudança importante. E, novamente, parabenizar a 

todos os permissionários e parabenizar o José Dimas pela autoria e dizer que é muito 

importante para cidade esse projeto.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, quero cumprimentar a todos, 

desejando uma boa noite! Também quero aqui cumprimentar o vereador José Dimas, 

justificando o nosso apoio, incondicional inclusive, a esse projeto. Entendo que é 

extremamente necessário. Além de garantir a vocês mais uma opção, já aceitam o 

cartão de crédito, sendo débito e crédito, assim como também dinheiro e agora há 

mais uma opção de um cartão que possa atender aí as necessidades da população 

que também utilizam a van. Eu sou usuária também não só do transporte público, 
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como o ônibus, eu tenho o cartão inclusive e utilizo o meu cartão diariamente quando 

estou usando o transporte através do ônibus, mas às vezes eu também pego as vans 

e sou obrigada a passar normalmente o cartão, né? Então, é uma segurança a mais 

para vocês e vai com certeza trazer um equilíbrio financeiro que hoje vocês podem não 

ter em decorrência da grande quantidade de transporte público que nós temos 

intercorrentes aí por todas as vias públicas dos ônibus que têm a opção do cartão e 

vocês terão essa oportunidade agora. Portanto, parabéns, vereador José Dimas! 

Parabéns a todos os vereadores que apoiaram essa inciativa e a vocês que lutaram 

para que isso pudesse se tornar uma realidade!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, eu gostaria só de solicitar a 

inversão de pauta, incluindo para votação primeiramente o Processo 10780 referente 

ao Projeto de Decreto Legislativo 31/2019, de minha autoria.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador Wagner Balieiro. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Wagner Balieiro, o Plenário, 

consultado, aprovou por unanimidade o pedido de inversão de pauta para que seja 

votado, primeiramente, o Projeto de Decreto Legislativo nº 31/2019 constante do 

Processo nº 10780/2019, de sua autoria, que concede o Título de Cidadã Joseense à 

senhora Maria José Acedo del Olmo. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o líder 

de governo, vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, apenas para agradecer a votação 

unânime dos vereadores, do apoio, né, Wagner Balieiro, Renata Paiva e todos 

vereadores que apoiaram. E dizer aos permissionários que isso é um avanço, uma 

conquista de vocês. E eu fiquei muito contente porque vocês mesmo, né, associação, 

sindicato e cooperativa se uniram e agora é a Cooperativa dos Permissionários do 

Transporte Alternativo de São José dos Campos. E avisar a toda comunidade que 
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essa tratativa com a empresa que vai oferecer o sistema já vem em estágio avançado, 

nós já tivemos várias reuniões com a Prefeitura, vocês já tiveram reuniões com o 

secretário de Mobilidade Paulo Guimarães e ele ficou muito contente e já esse ano 

ainda, se tudo der certo, será implantado então o novo sistema. Parabéns a vocês! 

Obrigado aos vereadores! Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 

vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Só para complementar, aqui 

fazer uma justificativa de votação também. Parabenizo aqui o companheiro, aqui o 

José Dimas, pela iniciativa bastante importante. Cumprimentar a dona Edna Zordan, 

minha amiga lá da centro-oeste, Jardim das Indústrias, que trabalha com vocês, na 

área contábil, aí dando assessoria e a nossa presidente do Conseg Centro-Oeste, faz 

um trabalho muito importante, da nossa região. E parabenizar a todos vocês aí porque 

vocês se organizaram, isso é muito importante, um momento muito importante. Hoje a 

gente tem tantas opções aí que estão entrando e acaba aí ocorrendo uma 

concorrência, de certo modo até desleal, com quem tem tantas exigências e tantas 

coisas a cumprir, não é verdade? Então nesse momento vocês se organizando nesse 

sentido vocês vão conseguir realmente estar atraindo mais clientes e melhorando o 

negócio de vocês. Deus abençoe e parabéns!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Parabéns ao vereador 

José Dimas! Parabéns ao pessoal do transporte público que presta um excelente 

serviço aí para a nossa cidade. Gostaria que o vereador Marcão da Academia fizesse 

leitura do Substitutivo do Processo 9658/2019 para ciência dos senhores vereadores.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Substitutivo nº 1, de autoria 

do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, ao Processo nº 9658/2019 – Projeto de Lei 

nº 297/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, autoriza o 

Município a firmar parcerias com Organizações da Sociedade Civil, para implantação e 

desenvolvimento de Centros Comunitários de Convivência e Respeito aos Idosos – 

CECORI e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social –

Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 1/11/2019’. Só esse, senhor 

presidente.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 31/2019 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 10780/2019, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que concede o Título de Cidadã Joseense à senhora Maria José Acedo del 
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Olmo. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo 10780/2019. Não havendo vereador inscrito, em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a 

sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão, com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu só queria pedir um minuto de 

silêncio para essas pessoas aqui: o Agenor Dias Ferreira, que foi meu vizinho, 

considerei sempre ele na vida como um filho, um afilhado, um amigo. Um jovem com 

35 anos, teve um mal súbito e foi embora. Uma pessoa muito querida minha. O 

Emerson Costa da Silva, um dos primeiros moradores do Galo Branco, teve uma 

grande luta ao meu lado no tempo das enchentes. Eu queria também deixar meus 

pêsames para família. O senhor José Nunes Moreira, que é de uma família tradicional 

de Eugênio de Melo, que é muito querido lá na região. Também o senhor Claudinei 

Rodolfo de Toledo, um membro da Igreja Cristã do Brasil. E, por último, o senhor 

Vicente Carlos Corrá, morador lá do Campos de São José, que esteve lá fazendo o 

reflorestamento junto com a Seurbs, plantando muitas árvores, fazendo um projeto lá 

de reciclável, de reutilização de água. Então ele teve um grande trabalho lá no Parque 

Alambari. Então, eu queria deixar minha solidariedade e meu amor por todas essas 

famílias lá que infelizmente tive uma grande perda essa semana.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, também quero incluir no um minuto 

de silêncio para família Toshiko Nakano, amigos da nossa família, lá do Jardim 
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Oriente, amigo da Célia, ela está aqui inclusive para registrar e falar para os familiares 

que esta Casa faz uma homenagem a eles que tanto construíram aquela região em 

São José dos Campos.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 322/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

10725/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que altera a Lei nº 8.875, de 16 de 

janeiro de 2013, que denomina a Marginal B da Distrito de Eugênio de Melo, de 

avenida Doutor Altino Bondesan. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo 10725/2019. Não havendo vereador inscrito. Esse processo possui uma 

emenda, a Emenda nº 1. Essa emenda, portanto, foi retirada. Então, portanto, em 

votação a Emenda nº 2. Vereadores favoráveis à Emenda nº 2 permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 2. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o 

Processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo nº 10732/2019 – Projeto de Lei 323/2019. Em votação a Emenda nº 1. 

Vereadores favoráveis à Emenda nº 1 permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 1 aprovada 

por unanimidade. Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria inclusão em pauta do 
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Processo 10732 do Projeto de Lei 323, de minha autoria, inclusão e votação.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pela vereadora Dulce Rita, o Plenário, consultado 

aprovou por unanimidade a inclusão na pauta para votação do Projeto de Lei nº 

323/2019 constante do Processo nº 10732/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a 

denominação da via localizada entre a avenida Dr. Altino Bondesan e a Estrada 

Municipal Joel de Paula, no Distrito de Eugênio de Melo.  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 323/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

10732/2019, incluso na pauta, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe sobre a 

denominação da via localizada entre a avenida Dr. Altino Bondesan e a Estrada 

Municipal Joel de Paula, no Distrito de Eugênio de Melo. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo 10732/2019. Não havendo vereador inscrito. Esse processo possui emenda. 

Em votação a Emenda nº 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 1 aprovada 

por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o 

processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 19h17min encerrou-se o processo de votação. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora a 

um minuto de silêncio, a pedido de todos vereadores, pelo passamento do ex-vereador 

Edison Cyborg de Castro; e também, a pedido da vereadora Dulce Rita, Agenor Dias 

Ferreira, Emerson Costa da Silva, Joel Nunes Moreira, Claudinei Rodolfo de Toledo, 

Vicente Carlos Corrá; e também, a pedido da vereadora Amélia Naomi, da senhora 

Toshiko Nakano.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória do ex-vereador Edison Cyborg Castro, da senhora Toshiko 

Nakano e dos senhores Agenor Dias Ferreira, Emerson Costa da Silva, Joel Nunes 

Moreira, Claudinei Rodolfo de Toledo e Vicente Carlos Corrá. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 

19h20min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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